Souhrnná vysvětlující zpráva České námořní plavby a.s.
dle novelizovaného § 118 zákona o podnikání na kapitálovém trhu
k 31.12.2007
Informace požadované dle bodu a)-f) jsou obsaženy v konsolidované výroční zprávě
České námořní plavby a.s. (dále jen ČNP a.s.) za rok 2007
Další zákonem požadované informace jsou následující:
g) informace o struktuře vlastního kapitálu emitenta, včetně cenných papírů
nepřijatých k obchodování na regulovaném trhu se sídlem v členském státě
Evropské unie a případného určení různých druhů akcií, práv a povinností
spojených s akciemi téhož druhu a podílu každého druhu akcií na základním
kapitálu: Struktura vlastního kapitálu konsolidačního celku je následující –
Základní kapitál 177 945 tis. Kč, Vlastní akcie 0, Oceňovací rozdíly z přecenění
majetku a závazků 3 855 tis. Kč, Kurzové rozdíly z přecenění zahraničních
jednotek – 24 615 tis Kč, Ostatní kapitálové fondy 4 500 tis Kč, Zákonný
rezervní fond 16 632 tis. Kč, Kumulovaný zisk minulých let 58 980 tis. Kč, Zisk
běžného období 488 tis. Kč.
h) informace o omezení převoditelnosti cenných papírů: cenné papíry ČNP a.s.
nemají omezenou převoditelnost.
i) informace o významných přímých a nepřímých podílech na hlasovacích právech
emitenta: přímé podíly na hlasovacích právech dle ohlášení v průběhu roku
2007 (po zrušení vlastních akcií 29.ledna 2007) CENTREBAY LIMITED 38,25%
hlasovacích práv, pan Alexander Elder 26,52% hlasovacích práv do 12.září
2007, IDEMINA INVESTMENT HOLDING CO.,LTD. 26,52% hlasovacích práv od
12.září 2007, MUDr. Petr Streitberg 5,12% hlasovacích práv do 6.4.2007, Petr
Zámečník více než 5% od 11.dubna 2007, nepřímé podíly nejsou známy.
j) informace o vlastnících cenných papírů se zvláštními právy, včetně popisu těchto
práv: žádný vlastník cenného papíru ČNP a.s. nemá zvláštní práva s tímto
cenným papírem spojená.
k) informace o omezení hlasovacích práv: k 31.12.2007 neměl žádný vlastník
omezená hlasovací práva.
l) informace o smlouvách mezi akcionáři, které mohou mít za následek ztížení
převoditelnosti akcií nebo hlasovacích práv, pokud jsou emitentovi známy:
emitentovi nejsou známy takovéto smlouvy.
m)

informace o zvláštních pravidlech určujících volbu a odvolání členů
představenstva a změnu stanov společnosti: nejsou stanovena zvláštní
pravidla.
n) informace o zvláštních pravomocích členů představenstva, zejména o pověření
podle § 161a a 210 obchodního zákoníku: zvláštní pravomoce a pověření podle
§ 161a a 210 obchodního zákoníku nejsou stanoveny.

o) informace o významných smlouvách, ve kterých je emitent smluvní stranou a které
nabudou účinnosti, změní se nebo zaniknou v případě změny ovládání emitenta
v důsledku nabídky převzetí, a účincích z nich vyplývajících, s výjimkou takových
smluv, jejich uveřejnění by bylo pro emitenta vážně poškozující; tím není
omezena jiná povinnost uveřejnit takovou informaci podle tohoto zákona nebo
zvláštních právních předpisů: emitent není smluvní stranou uvedených smluv.
p) informace o smlouvách mezi emitentem a členy jeho představenstva nebo
zaměstnanci, kterými je emitent zavázán k plnění pro případ skončení jejich
funkce nebo zaměstnání v souvislosti s nabídkou převzetí: uvedené smlouvy
nejsou uzavřeny.
q) informace o případných programech, na jejichž základě je zaměstnancům a
členům představenstva společnosti umožněno nabývat účastnické cenné papíry
společnosti, opce na tyto cenné papíry či jiná práva k nim za zvýhodněných
podmínek, a o tom, jakým způsobem jsou práva z těchto cenných papírů
vykonávána: uvedené programy nejsou zavedeny.

V Praze dne 4.6.2008

